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Hostětín se nachází na území Chráněné  
krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla 
v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací 
UNESCO. Mezinárodní organizace tak ocenila 
zdejší dosud značně druhově bohatou a zdravou 
krajinu, která byla vytvořena staletým soužitím 
člověka s přírodou a stala se jakousi  
velikou přírodní zahradou.

Místní lidé se odedávna věnovali ovocnářství. 
Po staletí vysazovali ovocné sady a pečovali o ně, 
a tím vytvořili i ráz zdejší krajiny. Využívali pouze 
přírodní vztahy a zákonitosti – pěstovali odrůdy 
uzpůsobené zdejším podmínkám, k ochraně 
proti škůdcům používali přírodní látky, k hnojení 
používali komposty a mrvu. I v naší přírodní za‑
hradě se hospodaří přírodě blízkým způsobem, 
s využitím přírodních vztahů a zákonitostí. Ne‑
používáme chemické postřiky a umělá hnojiva, 
které ohrožují různé druhy živočichů a rostlin.

Zahrada je místem nejen  
pro zahradníka a jeho úrodu, 
ale i pro celou řadu volně  
rostoucích rostlin a volně  
žijících živočichů, kteří tvoří 
podstatu přírodní rozmani-
tosti – biodiverzity.

Biodiverzita 
v sadu
•  Ukázková přírodní zahrada  
 Centra Veronica Hostětín 
•  Principy hospodaření v přírodní zahradě 
•  Opatření na podporu biodiverzity

Vydání brožury bylo finančně podpořeno  

Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem  

životního prostředí v rámci projektu Ovocné dřeviny – pestrost 

naší krajiny (Extenzivní sady jako významné pilíře biodiverzity). 

www.sfzp.cz | www.mzp.cz

Přípravu této stezky podpořila také Nadace Veronica  

díky výtěžku z benefiční aukce uměleckých děl v roce 2009.



Rozmanitá příroda jako vzor
Příroda nezná jednotvárnost. Čím rozmanitější je za‑
hrada, tím více prostoru příroda má, aby si poradila 
sama. Každé zákoutí s odlišnými podmínkami, jako jsou 
louka, potok, trouchnivějící dřevo, keře a stromy, umožní 
život jiným druhům rostlin i živočichů.

Místní zdroje
Použití místních materiálů, jako jsou různé druhy dřeva, 
kamenů a písku, je nejsnazší i nejméně nákladné. Domácí 
rostliny se lépe přizpůsobí a nejsou tak náročné na péči 
jako ty, které jsou dovezeny ze vzdálených krajů.

Přírodní zahrada | Spolupracujme s přírodou

Zahrada, která je obhospodařována v souladu s přírodními podmínkami  
a v níž člověk umožní dostatečnou spolupráci rostlin i živočichů, je sobě- 
stačnější. V naší intenzivně využívané krajině ubývá mateřídoušek, rozrazilů, 
kakostů, kohoutků, ale i včel, ježků, ještěrek, vážek, ptáků a mnoha dalších 
obyvatel. Jejich důmyslnou vzájemnou provázanost člověk jen tak  
nepřechytračí. Proč jí raději nevyužít?

Půda jako svět v malém
Věděli jste, že v hrsti hlíny je více živých organismů  
než lidí na světě? Všechny každou vteřinu neúnavně  
pracují na tom, aby půdu zúrodnily. Jejich mravenčí 
práce je kvalitní a nenahraditelná. Chemické prostředky, 
jako lehce rozpustná minerální hnojiva, herbicidy a pes‑
ticidy, naše půdní spřízněnce hubí – a proto je v přírod‑
ních zahradách nepoužíváme.

Plevel – nedoceněný  
pomocník
V přírodě najdeme zem bez pokryvu pouze přechodně 
nebo v ojedinělých případech. Odhalená půda je zrani‑
telná – snadno ji naruší vítr i voda. Mnohý plevel tvořící 
půdní pokryv může být rostlinou užitečnou v zahradě 
i kuchyni. Některé druhy jsou léčivými bylinami nebo pla‑
nou zeleninou, jiné zdrojem potravy pro cenné živočichy, 
nepřátele škůdců, nebo dlouhodobě chrání a vyživují 
půdu. To vše nám pečlivě vypletý záhon nezajistí.

Délka a objem kořenů  
některých rostlin

Zahrady, které splňují mezinárodní  
kritéria a obdržely prestižní certifikát,  

jsou označeny touto plaketou
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Zkuste si sami

Stará dobrá listovka
Listí nehrabejme a nechme je na povrchu půdy 
až do jara. Je velmi cenným zdrojem živin, zimním 
příbytkem užitečných živočichů, chrání půdu a udr‑
žuje ji vlhkou. Pálením listí nenávratně ztrácíme 
cenné živiny.

Kompostuji, kompostuješ, kompostu-
jeme
Jak vrátit půdě plnohodnotné živiny, které jí  
bereme při sklizni a pletí, a zachovat tak přirozený 
koloběh látek? Abychom vyrobili kvalitní kompost, 
střídejme materiál uhlíkatý – „suchý“ (papír, kůru, 
seno, listí, piliny) s dusíkatým – „mokrým“ (tráva, 
zbytky z kuchyně, hnůj). Plesnivé části dejme do‑
prostřed. Vytrvalé plevele je dobré před komposto‑
váním zkvasit ve vodě.

Vysejte divoké rostliny
Například vrbka úzkolistá, zvonek, divizna, kakost,  
divoká mrkev či hadinec jsou pastvou pro oko. 
Dejme přednost domácím planým rostlinám,  
potěší nás svou krásou a nenáročností.

Využijte plevele
Kořeny planých rostlin mají velký význam pro kva‑
litu půdy. Vytahují z hloubky živiny a vodu, půdu 
navíc kypří. Aby se plevel nešířil nebo nedusil jiné 
rostliny, před vysemeněním jej vytrhejme a ne‑
chejme ležet mezi řádky.

Vrbka  
úzkolistá

Kakost  
luční

1. Žížaly, stínky a svinky jsou nejdůležitějšími živočichy v kompostu
2. Slunéčko sedmitečné a jeho larva
3. Krtek hledá žížaly, kořeny rostlin poškozuje jen omylem
4. Prstencem aromatických bylin zmateme mravence, kteří „pasou“ mšice pro medovici
5. Hlína z krtince je vhodná do květináčů
6. Ještěrka obecná se živí hlavně hmyzem
7. V zahradě je potřeba mít pítko pro ptáky a hmyz, který pak nenapichuje ovoce
8. Čmeláci a včely patří k nejdůležitějším opylovačům
9. Pěnice hnědokřídlá – živí se hmyzem, pavouky, měkkýši a bobulemi
10. Záhon medonosných rostlin

Zvonek 
rozkladitý
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Živočichové na zahradě | Pestrý svět vyšších obratlovců

Sousedé v zahradě
Hromada větví a listí je šance pro ježka, aby přečkal 
zimu. Malé zahradní jezírko zase poskytne vhodné  
podmínky pro rozmnožování žab či čolků. Pokud už 
do našeho jezírka nakladou vajíčka, budou se k nám  
neustále vracet. Přes den jim však postačí stinný vlhký 
úkryt pod listím. Velmi pěknou ozdobou zahrady může 
být suchá kamenná zídka. Kromě suchomilných druhů 
rostlin ve spárách kamenů mohou zídku využít  
k vyhřívání ještěrky a slepýši. Rozhlédněte se  
pozorně po našem sadu a objevíte domečky  
pro různé živočichy i s návody na jejich výrobu.

Sojka obecná

Sýkora koňadra

V přírodní zahradě mají své místo i volně žijící živočichové. Pokud vytvoříme 
správné podmínky, může se na naší zahradě zabydlet ježek, sýkora, žába,  
ještěrka, slepýš či užovka. Možnost sledovat tyto zajímavé spolubydlící ocení 
i naše děti. Mnozí z vyšších obratlovců jsou zároveň nedocenitelnými pomoc-
níky. Žáby, mloci a čolci chrání zahradu před drobnými slimáky, komáry, mou-
chami a dalším hmyzem. Takový ježek, ač bývá často zobrazován s jablkem 
na bodlinách, dává přednost hlavně různým plžům. Se slimáky nám pomůže 
také ještěrka, slepýš, ale i plch. Netopýři jsou zase pilní požírači drobného  
létajícího hmyzu, například obalečů, jejichž housenky škodí na ovoci.  
Užovky jsou známy lovem myší, hrabošů a hryzců, za kterými se  
protáhnou, na rozdíl od koček, i do myší díry.

Listnaté úkryty pro ptáky
V zahradě by neměly chybět listnaté stromy a keře. Jsou 
nejen působivé, ale zároveň nabízejí úkryt a potravu 
mnoha druhům ptáků, jichž v naší krajině ubývá. Kdo by 
na své zahradě nechtěl mít sýkory, zvonky, střízlíky, sojky 
nebo červenky? Věděli jste, že například maliny nakrmí 
39 druhů ptáků a jeřáb dokonce 69?
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Zvonek zelený

Ropucha obecná

1. Sýček obecný žere myši, drobné ptáky a větší druhy hmyzu
2. Plch zahradní – vzácný host na vaší zahradě
3. Velké druhy mravenců rodu Formica jsou převážně dravé, a zahradě tudíž prospěšné
4. Hadník – speciální úkryt vytvořený pro hady a ještěrky
5. Užovka obojková
6. Ježek východní – na zahradě pomůže s obtížnými plži
7. Lasice kolčava s ulovenou myšicí
8. Netopýři ušatí slídí vpodvečer za hmyzem v okolí stromů
9. I malé zahradní jezírko může být domovem celé řady živočichů 

Zkuste si sami

Jak využít krtince?
Věděli jste, že krtince obsahují kvalitní  
zeminu? Můžeme ji použít nejen do květináčů,  
ale i na záhon. Obsahuje velmi málo semen  
plevelů a zárodků různých chorob.

Křoviny v naší zahradě
Vysaďme černý bez, dřín, svídu, rakytník, rybíz, 
ostružiník nebo maliník. Keře však neořezávejme 
od začátku března do konce srpna, kdy v nich  
mohou hnízdit ptáci. Keře doplňme planými  
rostlinami a na podzim u nich nechejme ležet  
spadané listí. Obojí přiláká různé brouky a žížaly, 
kterými se ptáci živí.

Kapka tolerance
Buďme tolerantnější k přítomnosti nezvaných 
hostů, jako jsou myši nebo slimáci. I oni mají  
v zahradě své místo, neboť poskytují obživu  
mnoha užitečným živočichům, například  
sovám nebo ježkům.

Pořádek podle přírody
V dokonale uklizené zahradě mnoho živočichů svůj do‑
mov nenajde. Přestože si přírodní zahrada bere za vzor 
divokou přírodu, může mít mnoho podob. Budeme ‑li dů‑
myslní, můžeme vytvořit zahradu s podmínkami pro roz‑
manitý život a zároveň  s nápaditou kompozicí.

Vrátka pro zvířátka
Abychom na zahradě mohli uvítat ježka či plcha, musíme 
jim umožnit přístup z okolní přírody. Ideálním ohraniče‑
ním zahrady je jedlý živý plot, který si navíc oblíbí ptáci 
i další živočichové. Toužíme ‑li přesto po pevném oplocení, 
laťkový plot bude lepší než neprostupná zídka.
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Divoký kout
Čím bude naše zahrada rozmanitější, tím bude také odol‑
nější. Divoký kout v zahradě je místem, kde necháváme 
prostor přírodě. Mnohé druhy hmyzu, ale i vyšších živoči‑
chů, zde najdou úkryt či klidné místo k rozmnožování.

Voňavé keře
Takovou kvetoucí vrbu jívu může navštívit přes 200 růz‑
ných druhů hmyzu. Ani dřeviny jako hloh, líska, růže 
nebo trnka nezůstanou bez povšimnutí mnoha  
drobných živočichů.

Slunéčko sedmitečné požírající mšice

Hmyz na zahradě | Létající klenoty a nenahraditelní pomocníci

Vstoupíme -li do přírodní zahrady, přivítá nás rozmanité bzučení a ševelení. 
Sliční motýli, divoké včely a čmeláci, vážky, tesaříci i krasci, ti všichni nám 
kromě příjemné společnosti zajistí pomoc při udržování přírodní rovnováhy. 
Přilákáme -li na zahradu ten správný hmyz, získáme různé opylovače, pomoc-
níky i ochránce. Stačí jen postavit jim úkryty nebo dát prostor rozkvetlé louce 
a medonosným květinám. Drobní živočichové vykonávají na zahradě užitečnou 
práci. Řekli byste, že slunéčko sedmitečné a larvy pestřenek jsou největšími 
žrouty mšic? Mšicemi se živí i zlatoočka nebo škvoři, kteří navíc požírají malé 
housenky nebo dřepčíky a pomohou nám i s obaleči na jabloních či švestkách. 
Svou ruku k dílu přiloží také střevlíci, pavouci i lumci. A nebýt čmeláků a včel, 
mnoho bylin i dřevin by nám nepřineslo úrodu.

Kvetoucí louka
Hnojíte trávník? Musíte jej zalévat? U trávníku na způsob 
louky tyto starosti odpadají a díky půdě chudší na živiny 
se zde dobře daří mnoha druhům lučních rostlin, třeba 
kopretinám a zvonkům. Louku ocení spousta druhů uži‑
tečného hmyzu – nektarem medonosných rostlin, jako 
jsou šalvěj, zvonek či jetel, se živí čmeláci a motýli, kteří 
jsou ozdobou každé zahrady.
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Roháč obecný –  
náš největší brouk,  
jehož larvy se vyvíjejí  
ve starých a odumřelých  
stromech

1. Nektarem se živí  
různé druhy hmyzu

2. Larva střevlíka požírající malého slimáka
3. Mrkev obecná
4. Kakost luční
5. Střevlík požírající vajíčka slimáka
6. Larva slunéčka požírající mšice
7. Rozrazil rezekvítek
8. Dobromysl lékařská, v kuchyni známá jako oregano
9. Čmelákům je potřeba zajistit dostatek potravy –  

opylují i v chladném počasí, kdy včely nevylétají
10. Orlíček obecný
11. Třapatka srstnatá, nepůvodní léčivá rostlina
12. Náprstník červený, nepůvodní jedovatá rostlina
13. Topolovka růžová, medonosná léčivka
14. Larva pestřenky požírající mšice
15. Škvor požírající mšice
16. Pestřenky a čmelák se živí nektarem

Zkuste si sami

Mozaika
Rozmanité podmínky na zahradě umožní život 
mnoha druhům hmyzu. Zajistit je můžeme střídá‑
ním slunných a stinných částí a místy s kvetoucími 
planými rostlinami. Do krátce střiženého trávníku 
kladou vajíčka motýli, v místech s vyšší vegetací 
budou motýli zase nocovat a závětrná místa  
využijí k páření.

Louka
Nechme v průběhu roku zahradu rozkvetlou.  
Není nic jednoduššího než nechat trávu růst  
či ji dosít některými domácími druhy planých bylin.  
Kosíme postupně dvakrát ročně a část necháme 
kvést celý rok.

Divoký koutek
Stačí, když část zahrady necháme zarůst vysokou 
trávou či trvalkami a necháme zde ležet například 
větve či kusy kmenů.

Domeček pro samotářské včely
Cihly z nepálené hlíny nebo provrtané dřevěné 
špalky postavme na nějaké chráněné místo,  
kam nebude zatékat. Jistě si je brzy zabydlí  
samotářské včely.

Starý strom
Dutiny stromu jsou vhodné k hnízdění ptáků či netopýrů 
a jeho trouchnivějící kůra i dřevo poskytují nejlepší pří‑
bytek dravému hmyzu. Ke svému rozmnožování je využijí 
střevlíci – a máte ‑li na zahradě střevlíků dostatek, ubu‑
dou vám problémy se slimáky. Kmen je navíc nenahradi‑
telným prvkem v kompozici zahrady a oblíbeným společ‑
níkem různých dětských her.
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Jezme naše ovoce
Z celkového množství spotřebovaného ovoce se u nás 
sní toho domácího jen okolo 20 % a i tento podíl se stále 
snižuje. Ovoce se zbytečně dováží a lidé si ho ve svých za‑
hrádkách a sadech vypěstují sami už jen okolo 4 %. Dnes 
běžně prodávané ovoce postrádá oproti tradičním odrů‑
dám rozmanitost tvarů, chutí, vůní a barev.

1. Jablka tradičních odrůd – matčino a jadernička moravská
2. Káně lesní – loví hraboše
3. V zimě ptáky přikrmujeme semeny –  oni se nám odvděčí tím,  

že z kůry stromů vysbírají larvy obalečů
4. Cibuloviny jako česnek medvědí či cibule sečka mají  

ozdravný vliv na stromy
5. Křen – potlačuje plísně a může zmírnit výskyt  

houbových chorob
6. Aromatické rostliny, např. máta či šalvěj, lákají včely  

a matou škůdce
7. Lichořeřišnice – udržuje půdu pod stromy vlhkou a kyprou,  

navíc je vhodná do salátů
8. Starý kmen nebo hromada větví poskytne útočiště  

mnoha druhům živočichů
9. Maliník
10. Kompost lze použít jako zdroj pro mulčování
11. Rybíz červený

Ovocné stromy | Musí kouzlo starých odrůd opravdu zmizet z naší krajiny?

Ovocné stromy a jejich staré a krajové odrůdy jsou součástí našeho kulturního 
dědictví. Dříve se hojně nacházely v zahradách, sadech, humnech, na mezích 
a v alejích podél cest. Našim předkům poskytovaly zejména potravu, ale i pří-
jemný stín v letních vedrech, vymezovaly okraje pozemků, byly součástí zvyků, 
lidových pověr a léčitelství. Bohužel dnes ovocných stromů na venkově stále 
ubývá… Kdo z vás někdy ochutnal jablka s poetickými názvy homolky, pod-
stráňky, citronky, lipůvky, mastnůvky, nebo hrušku jačménku, ovesnačku,  
krvavku, hniličku, praskulu, medůvku, rajhubu? A co teprve švestky se jmény 
jako kozí cecek, kulovačka, pavlůvka, sklepule, stanislávka nebo trnka?

Jak vypadá „přírodní“ sad?
Pěstujeme vysokokmenné tvary stromů. Dřeviny hno‑
jíme jen organickým hnojivem – posekanou trávu nastý‑
láme pod stromy – mulčujeme. Kvetoucí trávník či louku 
pod nimi sečeme nejlépe postupně, aby mohly vykvést 
byliny, jež přilákají užitečný hmyz, a připravíme podmínky 
pro hady či sovy, kteří nám pomohou s hraboši. V sadě 
se staráme o zpěvné ptáky vyvěšováním budek a zimním 
přikrmováním olejnatými semínky.
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Správné sázení ovocných dřevin

Brouci vyhledávají staré kmeny –  
(zleva) samice roháče obecného, zlatohlávek lesklý, 
páchník hnědý a jeho larva (dole)

Zkuste si sami

Sázení ovocných dřevin
Sazenice bez kořenového balu sázíme na jaře nebo 
na podzim tak hluboko, jako rostly ve školce (ke‑
řové rybízy a angrešty o něco hlouběji). Do vyko‑
pané jámy zatlučeme opěrný kůl (minimálně jeden 
z jižní strany, aby chránil stromek proti úpalu a kot‑
vil ho v zemi) a usadíme dřevinu. Kořeny zasypeme 
původní zeminou, kterou vylepšíme kompostem, 
a rostliny zalijeme. Vykopaný drn můžeme položit 
obrácený kořeny vzhůru na povrch jámy. Vysazené 
stromky vyvážeme ke kůlu zpočátku volněji, poz‑
ději, až si půda sedne, přitáhneme napevno.

Řez ovocných stromů
Při řezu stromů se řídíme jejich požadovaným 
vzhledem, vlastním citem a zkušenostmi. Snažíme 
se o co nejpřirozenější vzhled koruny. Nejdůležitěj‑
ším je hned ten první – výchovný řez při výsadbě. 
Následujících 3–5 let zapěstováváme budoucí 
vzhled koruny. U extenzivních výsadeb ovocných 
stromů se pak další ořez omezuje na prosvětlo‑
vání koruny – četnost záleží na konkrétní odrůdě. 
V době, kdy strom začíná stárnout, méně plodí 
a objevují se suché větve, provádíme zmlazovací 
řez, po kterém následuje zase období zvýšené 
péče – vybíráme vhodné výhony a o strom se sta‑
ráme podobně jako o mladý stromek po výsadbě.

Tradiční odrůdy
Staré a krajové odrůdy ovoce jsou takové, které mají 
v kraji dlouhou historii pěstování. Krajové odrůdy navíc 
často nikde jinde než v místě jejich vzniku nenajdeme. 
Jsou šlechtěny generacemi našich předků, uzpůsobeny 
místnímu klimatu, mnohé jsou méně náchylné na cho‑
roby a škůdce. Využití starých a krajových odrůd je různé 
jako ovoce samo. Například na sušení je nejlepší ovoce,  
které je méně vodnaté a obsahuje více kyselin.
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Na „škůdce“ rozmanitostí
Zapomeňte na drastické přípravky k hubení škůdců – 
vsadíte ‑li na rozmanitost, ochráníte váš zeleninový  
záhon a bude navíc působit okrasně. Velké množství jed‑
noho druhu zeleniny je lákadlem pro mnohé živočichy, 
rostliny, mikroorganismy či houby – dostanou  
pak od nás nálepku škůdci, plevele a choroby. 

V přírodě žijí rostliny ve společenstvech a jsou schopny 
se vzájemně velmi účinně doplňovat. Vysadíme ‑li napří‑
klad aromatické rostliny jako cibuli, česnek, měsíček, šal‑
věj, tymián či mátu vedle zeleniny, vytvoříme ochrannou 
clonu, která zmate případné „útočníky“. 

Rostliny s podobnými nároky trápí podobné choroby 
a škůdci. Proto je raději nesadíme v těsném sousedství. 
Rostliny, které pěstujeme pro kořen, se obvykle dobře 
snesou s těmi, u nichž využíváme nadzemní část.  
Dobrými sousedy jsou například cibule a mrkev  
nebo rajčata a zelí.

Zelenina na zahradě | Proč si nedopřát čerstvý špenát či ředkvičku z vlastní zahrady?

Většinu zeleniny nakupujeme v supermarketech. Je chemicky ošetřena, skla-
dována, chlazena, často zbytečně balena… Nakonec se k nám může dostat ze-
lenina, která je zcestovalejší než my sami. A všimli jste si někdy, jak omezené 
množství druhů se ve velkoobchodech objevuje (a tedy ve velkém pěstuje)? 
Přitom nám energii potřebnou k vypěstování vlastní zeleniny poskytne slunce 
a obejde se to i bez pesticidů nebo umělých hnojiv.

Zdravé hnojení
Půdu hnojíme kompostem a přikrýváme rostlinným  
materiálem. Použít můžeme také tzv. zelené hnojení.  
To znamená, že meziprostory osíváme například vikví,  
jetelem, bobem či svazenkou – tyto rostliny pak nesklí‑
zíme, ale zapracujeme je do půdy nebo jimi půdu  
jen pokryjeme.

Pestrý jídelníček
Svůj jídelníček můžete obohatit o méně tradiční  
druhy zeleniny, jako jsou mangold, čekanka, řapíkatý 
celer, chřest nebo fenykl sladký. Z listových salátových 
zelenin si zaslouží pozornost štěrbák či lichořeřišnice. 
Budete mít navíc celou sezónu co sklízet. I odrůd rajčat 
a okurek existuje mnohem větší množství, než si doká‑
žeme představit. 

Ač to není příliš známo, tradiční jednoletou zeleninu 
dokážou bohatě nahradit různé druhy planých rostlin. 
Obsahují mnohem více vitamínů a minerálů a je s nimi 
i méně práce. Z merlíku, lebedy i kopřiv je dobrý salát, 

„špenát“ i třeba polévka. Bršlici kozí nohu zase můžete 
přidat do pomazánek. A salát z mladých lístků pampeli‑
šek je oblíbenou součástí francouzské kuchyně. 

2

1
4

5

6

7

8

9

10

3



11

Bylinková spirála:  
Pozvolna stoupající zpevněný záhon bylinek  
ve tvaru šnečí ulity. U nejspodnější části  
vytvoříme malé jezírko. Zajistíme tak,  
že se u nás bude dařit  
suchomilným i vlhkomilným  
druhům.

1. Bršlice kozí noha – mladé lístky mají  
petrželovou chuť, starší listy včetně 
řapíku lze použít k zapékání

2. Kostival lékařský – koření hluboko  
a vytahuje na povrch živiny

3. Mateřídouška obecná
4. Mangold řapíkatý
5. Majoránka zahradní
6. Mrkev obecná
7. Lebeda rozkladitá – vhodná  

do polévek, salátů i jako „špenát“
8. Brutnák lékařský

Zvýšený záhon: 
Speciální složení vrstev záhonu zajistí postupné  
uvolňování živin v průběhu let a vyhřátí zeminy.  
Na jeho založení můžete použít materiál,  
který zbude po úklidu zahrady. 

Zkuste si sami

Když hrozí nebezpečí
Jícha (rostliny zkvašené ve vodě) z kopřiv je účinná 
proti mšicím. Pokud použijeme jíchu z druhů bo‑
hatých na křemík, jako například rdesna, přesličky 
nebo kapradiny, rostliny budou odolnější. Škůdce, 
jako jsou slimáci, raději sbírejme, neboť jejich so‑
lení hubí přínosné mikroorganismy v půdě. 

Záhon „klíčová dírka“
Některé nevýhody tradičních záhonů s řádky lze od‑
stranit tak, že v záhonu máme pouze úzkou cestičku 
vedoucí na rozšířené místo, kde se dá pohodlně stát 
a z něhož vždy dosáhneme na všechny rostliny. Ty, 
které vyžadují nejvíc péče, sázíme nejblíže ke středu, 
užitečnými trvalkami osazujeme hůře dostupné části.

Polykultura (divoký zeleninový záhon)
Stačí jen rozházet semínka (rozhazujte však raději 
každý druh zvlášť). Mezi zeleninu můžete přidat se‑
mínka měsíčku či jiných aromatických květin. 

9. Měsíček lékařský
10. Locika salátová
11. Pelyněk černobýl – vhodný jako  

koření do tučných mas nebo  
k odpuzování mravenců,  
zavíječů, případně blech

12. Hrách setý
13. Lilek rajče
14. Ředkev bílá, červená nebo černá
15. Afrikán rozkladitý – ozdravuje půdu

16. Topinambur hlíznatý
17. Levandule lékařská
18. Koriandr setý
19. Dýně obecná – ideální  

na osázení kompostu
20. Lichořeřišnice větší – výborná  

do salátů, odpuzuje slimáky
21. Křen selský
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Udržme vodu v zahradě
V půdě vždy určitá vlhkost je a měli bychom se snažit 
ji tam udržet. Zem hojně pokrytá rostlinstvem vlhkost 
ztrácí mnohem pomaleji než odkrytá půda. Odpařování 
a navíc i růstu plevelů brání tzv. mulčování – pokryv 
půdy organickým materiálem (sláma, plevele, listí, ale 
např. i kousky kartonu). Půda bohatá na humus udrží 
během sucha množství vody několikanásobně přesahu‑
jící její vlastní hmotnost, a tedy mnohem více než půda 
chudá na mikroorganismy a organické látky.

Voda v zahradě | Říká se, že voda je základ života – v zahradě si to můžeme uvědomovat každým okamžikem

V krajině vodu přirozeně zadržuje les, mokřady či lužní louky spolu  
s meandrujícími toky řek. Se zhoršujícím se stavem prostředí bývá voda  
z krajiny odvedena rychleji, než se stačí odpařit, a mnohdy s sebou bere 
i půdu, která není dostatečně chráněna. Území bez vody se rychleji prohřívá 
a rozmanitost živočichů i rostlin, pro jejichž život je voda nezbytná, se snižuje. 
Častější jsou pak i výkyvy počasí.

Život v zahradním jezírku
V zahradě by neměla chybět ani povrchová voda.  
Přilétají k ní ptáci, vyhledávají ji obojživelníci i hmyz.  
Některým stačí kapka rosy, jiní potřebují ke svému roz‑
množování větší vodní plochy. Malé jezírko, umístěné 
nejlépe na nejnižším místě zahrady, zaujme žáby, čolky, 
vážky a další drobný hmyz. Můžeme zde také pěstovat 
vlhkomilné či vodní rostliny, třeba kosatec, orobinec,  
blatouch či lekníny.

Stačí i malé napajedlo
Pokud na zahradě nemáte podmínky pro vytvoření je‑
zírka, poskytněte ptákům a hmyzu, hlavně včelám, ales‑
poň malé mělké napajedlo a vodu v něm udržujte čistou. 
Pokud mají ptáci dostatek vody, ozobávají méně pupeny 
a plody. Okolí napajedla by mělo být přehledné a nemělo 
by poskytovat výhodu číhajícím kočkám. Do napajedla 
vložte také dřívko, které zabrání utonutí.

1. Orobinec úzkolistý – mladá nerozkvetlá 
květenství lze upravovat jako chřest 
(vařit, opékat)

2. Sítina rozkladitá
3. Vrbina obecná
4. Máta vodní kadeřavá – léčivka silné vůně, 

podporuje trávení a tlumí nadýmání
5. Blatouch bahenní
6. Kosatec žlutý – zpevňuje břehy 

a pomáhá čistit vodu
7. Leknín bílý – jedovatá chráněná  

rostlina, pěstuje se v mnoha zahradních 
variantách

8. Stulík žlutý
9. Žabník jitrocelový
10. Pokud mají včely a vosy na zahradě  

zdroj vody, nenapichují ovoce

11. Část břehu uzpůsobená jako napajedlo  
pro ptáky – pozvolný a přehledný  
přístup k vodě

12. Vachta trojlistá
13. Šípatka střelolistá – oddenky  

lze jíst syrové i tepelně upravené
14. Lakušník štítnatý – váže přebytečné 

živiny z vody
15. Šmel okoličnatý
16. Zblochan vodní
17. Vážka požírající komára
18. Stolístek klasnatý – uvolňuje do vody 

kyslík a váže přebytečné živiny
19. Ropucha obecná – vajíčka
20. Ropucha obecná – pulec
21. Čolek obecný
22. Komár pisklavý – larvy a kukly
23. Vážka ploská – larva
24. Vodoměrka štíhlá
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Klapka pro sběr dešťové vody Hadicový sběrač dešťové vody

Zasakovací průleh  
pro dešťovou vodu –  
příčný řez

Zahradní jezírko –  
řez mělkou částí

Voda v zahradě | Říká se, že voda je základ života – v zahradě si to můžeme uvědomovat každým okamžikem

Zkuste si sami

Zasakovací průleh pro dešťovou vodu
Sníženinu hlubokou 20–30 cm a asi 3–5× menší, než 
je odvodňovaná plocha (střechy a zpevněné plochy), 
můžeme pojmout jako travnaté místo pro dětské hry 
či jako luční kvetoucí porost, osázený rostlinami sná‑
šejícími občasné zaplavení. Vodu můžeme také při‑
vádět k zasakování poblíž záhonů zeleniny.

Zahradní jezírko
Pro jeho umístění zvolte nezastíněné místo. Mělo 
by mít jak mělkou (do 20 cm), tak hlubší část (ales‑
poň 60 cm) a ne příliš strmé stěny, aby se nestávalo 
pro živočichy pastí (po kusu dřívka ponechaném 
v jezírku může lapený živočich snáze vylézt).

Zdravé koupání
Pro větší zahrady je nejlepším řešením letního 
okoupání samočisticí jezírko. Jeho součástí je 
mělká část, kde vodu čistí rostliny svými kořeny 
a žádné bazénové chemie pak není třeba.

Dešťová voda
Je pro zavlažování rostlin nedocenitelná. Získáváme ji 
zdarma a je navíc chudá na soli, takže nepřispívá k zaso‑
lování půdy. Lze ji jímat do podzemních či nadzemních 
nádrží, a pokud ji nevyužijeme v domácnosti ani v za‑
hradě, měli bychom ji na svém pozemku nechat vsáknout 
do podloží a obohatit tak ubývající zásoby podzemní vody. 
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Člověk a včela
Včela medonosná přinášela člověku od pradávna velký 
užitek. Zprvu člověk vyhledával hnízdní dutiny včelstev, 
ze kterých vybíral voskové plásty s medem. Vyhledávání 
takových dutin (tzv. brtí) i získávání včelích produktů 
bylo však velmi fyzicky náročné. Lidé proto začali chovat 
včely v blízkosti svých obydlí. Nejprve ve vydlabaných 
kmenech stromů (tzv. kláty), později také v proutěných 
košnicích obalených hlínou. Plásty se vždy při odběru 
medu vyřezaly a med se z nich vylisoval.

Velký pokrok přineslo zavedení „rozběrného díla“ a objev 
principu odstředivého „vytáčení“ medu pomocí medo‑
metu. S plásty v rámečcích je možné manipulovat, aniž 
by se zničily, a po vytočení medu je lze vrátit zpět včelám. 
Nakonec se včely začaly chovat v úlech, které od doby 
svého vzniku prodělaly dlouhodobý vývoj. Dnes se včely 
chovají všemi výše popsanými způsoby, v posledních pa‑
desáti letech se nejvíce prosazují tzv. nástavkové úly, kde 
je prostor úlu rozdělen na jednotlivá patra – nástavky.

Život ve včelstvu
Každé včelstvo je dokonalým uskupením mnoha jedinců. 
Ve společenstvu panují velmi složité vztahy a jasné roz‑
dělení rolí:

Matka, někdy zvaná včelí královna, je jedinou dokona‑ 
lou samičkou ve včelstvu. Pouze ona snáší oplozená  
vajíčka, z nichž se pak vyvíjejí včely dělnice. O matku 
včely neustále pečují – čistí ji a krmí. Kontaktem s ní 
také rozšiřují její jedinečný mateří feromon, díky ně‑
muž se pak včely z jednoho úlu vzájemně poznají (včely 
s cizím pachem nejsou zpravidla do včelstva vpuštěny). 
Mladá matka se páří s trubci během snubního letu na tzv. 
trubčím shromaždišti ve výšce asi 20 m (místo v krajině, 
které se po celá léta nemění). Páří se jednou za život,  
dožívá se zpravidla dvou až čtyř let.

1. Včelí roj
2. Nástavkový úl (vlet ve spodní části)
3. Nástavkový úl (pohled na uspořádání uvnitř)

Včely v zahradě | Nezastupitelná role včely medonosné

Včela medonosná plní v přírodě spolu s dalšími druhy včel (čmeláky a samotář-
skými včelami) nezastupitelnou roli při opylování hmyzosnubných rostlin. Ty jsou 
velmi důležité pro udržení ekologické stability krajiny a představují významný 
zdroj potravy jak pro nás, tak pro další živočichy. Ze všech druhů včel je včela me-
donosná (Apis mellifera) nejvýkonnější opylovatelkou. Je to dáno především vel-
kým počtem jedinců v kolonii – včelstvu. Zejména pro rostliny kvetoucí v jarním 
období (např. ovocné stromy) je role včely medonosné nenahraditelná.
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Dělnice jsou nejpočetnější kasta včelstva. Jsou to  
samičky s nevyvinutými pohlavními orgány. Vykoná‑ 
vají postupně všechny činnosti v úlu (krmička larviček,  
stavitelka plástů, strážkyně úlu), až se z nich nakonec 
stanou létavky – tedy včely sbírající sladinu (nektar  
nebo medovici) pro výrobu medu, pryskyřičné látky  
k výrobě propolisu, pyl a vodu.

Trubci jsou včelí samečci. Rodí se z neoplozených vajíček. 
V úlu žijí jen od jara do konce léta, kdy je včely z úlu vy‑
ženou a trubci zahynou. Po celou dobu jsou krmeni děl‑
nicemi. Kromě oplození matky plní ve včelstvu i jiné  
důležité funkce – podílejí se např. na zahřívání plodu. 
Jako jediní ve včelstvu nemají žihadlo.

Rojení je přirozený způsob rozmnožování včelstev. Stará 
matka s částí včel vyletí a zanechá v úlu původní včel‑
stvo, jemuž se rodí matka nová. Včelaři se snaží rojení 
předcházet – jakmile se včelstvo jednou vyrojí, nedává 
již tolik medu. Roj, který se usadí, není nijak nebezpečný. 
Pokud jej najdeme, je nejlepší zavolat nejbližšího včelaře, 
který roj dovede sebrat.

Zavíčkovaný dělničí plod Vajíčka a larvy (vyživované mateří kašičkou) Plástové buňky s pylem a medem

Dělnice Trubec  
(jako jediný  
nemá žihadlo) 

Matka  
(jako jediná snáší  
oplozená vajíčka)

3



Zodpovědné povolání –  
průvodce zahradou
Pro menší děti je velmi důležité, aby jim byl rodič  
dobrým průvodcem. Můžeme ovlivnit, zda se naše děti 
budou přírody bát, nebo se stanou odvážnými objeviteli. 
Ukažme dětem přírodní roztodivnosti – jak krásné mají 
různí brouci krovky, s jakou pečlivostí si pavouk snová 
pavučinu, jak je příjemné ležet v květinové louce,  
zábavné skákat v blátě či naplňující utrhnout si  
vlastním úsilím vypěstovanou jahodu či rajče.

Rostlina, která navzdory svému jménu  
dokáže pobavit – netýkavka nedůtklivá

Zahrada pro děti | Příroda nabízí opravdové dobrodružství

Pobyt v přírodní zahradě, která se stává hřištěm i živou učebnicí, je velmi  
prospěšný pro rozvoj dětí. Na rozdíl od častého pobytu uvnitř budov, na hřišti 
či v jednotvárné zahradě si děti v zahradě přírodní mnohem tříbí lépe pohy-
bové schopnosti, smysly, představivost, inteligenci i kreativitu. Díky množ- 
ství podnětů, bohatství rostlin i živočichů a rozmanitosti terénu mají děti  
možnost pozorovat neustálý vývoj, objevovat nové věci a zažívat překvapivé  
situace. Sami rádi vzpomínáme právě na dětství, kdy jsme stavěli domečky 
z větví, hráze na potoce, vařili z bylinek či pletli věnečky…

Malí pomocníci
Zapojíme ‑li děti do procesu vývoje a růstu zahrady,  
odhalíme jim přírodní koloběh – výsev semínek, zázrak 
klíčení a růstu, péči o rostlinky, jejich sklízení a následné 
rozmanité zpracování. Účastnit se mohou již samotného 
plánování zahrady a klidně i její realizace – s dětským  
nářadím se s námi mohou i ty nejmenší děti vesele hra‑
bat v hlíně. Nezapomeňte však také budovat v dětech 
úctu k divokým koutkům, kde mohou pozorovat,  
jak příroda pracuje sama.

Mami, tati,  
postavte mi skrýš
Jedním z největších dětských potěšení jsou skrýše  
v zahradě, ze kterých lze navíc pozorovat zajímavé dění 
okolo. Nezapomínejme, že herní prvky mohou sloužit 
více účelům. Dětské úkryty a skrýše jsou možností, jak 
zároveň zbudovat příbytek pro rozmanité živočichy a dát 
prostor rostlinám. Proč bychom třeba k prolézačkám  
nemohli vysadit popínavé rostliny? 
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V potoce protékajícím sadem v Hostětíně se děti mohou  
při troše štěstí setkat s rejscem vodním

Bezpečné plody v zahradě pro děti – (shora) bez hroznatý, maliny, ostružiny, arónie, dřín, rakytník

Zkuste si sami

Přírodní materiály
Použijme v zahradě přírodní materiály jako pí‑
sek, kamínky, hlínu či trávu – děti si s nimi doká‑
žou vyhrát celé hodiny. Velmi oblíbenými herními 
prvky jsou tunely a bludiště z vrbového proutí, 
houpačky a prolézačky ze dřeva. I obyčejný kmen 
stromu volně položený v zahradě, ať už neupra‑
vený, nebo rozmanitě vyřezávaný, poskytne dětem 
prostor pro námořní plavby, dobývání hradu či 
se stane vesmírnou lodí.

Dětský záhonek
Pomozme dětem vytvořit záhonek, kde si budou 
pěstovat rostliny podle vlastního výběru a pečovat 
o ně. Pro začátek vybíráme rychle rostoucí rostliny 
s jedlými plody, třeba ředkvičky či hrášek – děti se 
trpělivosti teprve učí…

Bezpečná zahrada
Máme ‑li malé děti, dejme v zahradě přednost rost‑
linám jedlým, a tedy bezpečným. Vyhněme se ra‑
ději rostlinám s výraznými jedovatými plody, jako 
jsou zimolezy, tisy, konvalinky a další. Dětem také 
vysvětlujme, které plody se jíst mohou a které ne.

Roztodivná zahrada
V zahradě můžeme vysadit rostliny, které mají za‑
jímavé vlastnosti a umožňují dětem zažít něco 
nevšedního. Skvělým příkladem takové rostliny je 
netýkavka nedůtklivá, jejíž plody po dotyku vymrští 
semínka.



Hadník
Jak jej postavit? | Hadník (plazník) je vlastně něco jako dlouhodobý kompost, 
který nepřehazujeme a který musí být přístupný pro plazy i z bočních stran.  
Vytvoříme jej z dřevěné roubené ohrádky nebo z ohrady z hrubého pletiva s oky 
nejméně 8 × 8 cm. Vkládat do něj můžeme větve až do velikosti 5 cm v průměru, 
listí a další biologicky rozložitelný odpad. měl by mít velikost nejméně 2 × 2 m  
a být umístněn nejlépe ve vzdáleném a klidném rohu zahrady.

Komu poskytne útočiště? | Různým druhům plazů, jako je např. užovka  
obojková, slepýš křehký, ještěrka obecná. Hadník využívají ke slunění, k líhnutí 
vajíček a často zde hledají i potravu.

Čím jsou pro nás jejich obyvatelé užiteční? | Plazi se živí mimo jiné drobnými 
hlodavci, slimáky, hmyzem či pozemními korýši – brání tak jejich přemnožení.

Kamenná zídka, hromada kamení
Jak ji vybudovat? | Zřídit si na zahradě hromadu kamení, případně nasucho  
postavenou kamennou zídku není nijak náročné. Důležité je, abychom ji umístili 
na slunném a suchém místě. Kamení na sebe musí být navršeno tak, aby ský‑
talo co největší množství skulin o různých velikostech. Při stavbě kamenné zídky 
na sebe klademe ploché kameny a spojujeme je pouze hlínou.

Komu poskytne útočiště? | Vyhřáté kamenné zídky, které do sebe kumulují teplo, 
poskytují ideální podmínky ještěrce obecné, ještěrce zelené, slepýši křehkému 
i slepýši východnímu, kteří nemají stálou tělesnou teplotu a potřebují přijímat 
teplo z okolí. Skulinky v kamení vyhledávají i pavouci, čmeláci a včely samotářky.

Čím jsou pro nás jejich obyvatelé užiteční? | Potravou plazů jsou slimáci, hmyz, 
larvy. V jídelníčku ještěrky obecné můžeme najít menší hmyz (mouchy, brouky), 
také pavouky, červy, plže a pozemní korýše (svinky). Čmeláci a včely samotářky 
opylují květy.

Podpora biodiverzity v zahradě | Postarejme se o příbytky obyvatel zahrady

Netopýří budka
Jak ji postavit? | Budky pro netopýry jsou podobné ptačím budkám, jsou však 
užší a vletový otvor tvoří podélná štěrbina ve spodní části budky. Vyrobeny by 
měly být převážně ze dřeva. Netopýři je využívají v letním období, je tedy vhodné 
je umisťovat na jaře a jejich opravy a údržbu provádět zásadně v zimních měsí‑
cích. Pozor! Netopýři mají (na rozdíl od ptáků) vyvinutý čich – pokud budku  
natřete páchnoucí látkou (například barvou či mořidlem), neobsadí ji. 
Návod na výrobu netopýří budky naleznete na www.veronica.cz.

Komu poskytne útočiště? | Jedinými létajícími savci volně žijícími na území ČR 
jsou netopýři a vrápenci. Ze sedmadvaceti známých druhů jsou nejhojnější  
netopýr hvízdavý, netopýr rezavý, netopýr pestrý, netopýr ušatý, v nižších  
polohách netopýr parkový.

Čím jsou pro nás jejich obyvatelé užiteční? | Netopýři se nám za vhodné útočiště 
odvděčí konzumací velkého množství létajícího hmyzu.

Škvoří domeček
Jak jej postavit? | Květináč obrácený dnem vzhůru vyplníme senem  
(proti vypadávání můžeme zabezpečit kouskem pletiva) a přivážeme na strom 
tak, aby se jej dotýkal. Škvoři se v něm ubytují a lze je přenášet k rostlinám  
napadeným mšicemi.

Komu poskytne útočiště? | Hodí se všem sedmero druhům škvorů žijících 
v Česku (nejhojnější je škvor obecný). Škvoři mají protáhlé tělo, kousací ústní 
ústrojí a dva páry křídel. Přední pár křídel je přeměněný v krátké kožovité krytky, 
zadní blanitý pár je vějířovitě složený pod krytkami. Jejich typickým znakem jsou 
klíšťkovité štěty rostoucí na konci zadečku.

Čím jsou pro nás jejich obyvatelé užiteční? | Dospělci i larvy jsou všežravci 
s noční aktivitou. Loví jiné bezobratlé – v jejich potravě převládají mšice, vajíčka 
hmyzu a roztoči. Okusují také části rostlin i ovoce (při přemnožení proto mohou 
škodit na rostlinných kulturách). Samička klade vajíčka do podzemní komůrky 
a hlídá je a pečuje o ně až do vylíhnutí larev. Larvy škvorů žerou mšice.
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Čmelákovník
Jak jej postavit? | Čmelákovníkem může být dřevěná budka nebo květináč  
zapuštěný v zemi či speciální čmeláčí úl (úlek). Optimální místo je v polostínu, 
případně ve stínu pod listnatými stromy (jsou v době zakládání hnízd ještě bez 
listí). Místa, kde se čmeláci na jaře zdržují, jsou také vhodná pro umístění úlků. 
Musíme je osadit dostatečně vysoko. Aby dovnitř nemohli mravenci, natřeme  
stojánek lepem (nebo ovineme lepovými páskami), který neobsahuje žádný  
insekticid. Dovnitř je třeba vložit termoizolační přírodní materiál, např. bavlně‑ 
nou cupaninu, suchý mech, případně natrhanou krejčovskou vatu.  
Koncem zimy je potřeba budky vyčistit od parazitů.

Komu poskytne útočiště? | Čmeláku zahradnímu, čmeláku polnímu a dalším  
druhům. Domeček má nahradit přirozené úkryty, kterých ubývá, jako hranice 
dřeva, dutinky ve stromech a dřevěných plotech, roubenky a jiné staré dřevěné 
stavby. Čmeláčí matky si vytvářejí hnízda a přezimují v zemi, kde jim hrozí  
nebezpečí při vypalování trávy.

Čím jsou pro nás jejich obyvatelé užiteční? | V chladných jarních dnech,  
kdy nevylétají včely ani jiný hmyz, opylují rostliny jen čmeláci. Jsou významní 
opylovači jetelů! Čmeláci se živí nektarem, jsou závislí na medonosných rostli‑
nách s trubkovitými květy (šalvěj, jetel, zvonek). V okolí čmelákovníku by měl  
být od jara do podzimu dostatek kvetoucích živných rostlin – na nedostatek  
potravy jsou mimořádně citliví.

Hmyzí domeček
Jak jej postavit? | Na malém prostoru vystavíme rozmanité materiály, které hmyz 
ve volné přírodě vyhledává – dřevěné špalíky s různě velkými otvory, jež nahra‑
zují dřevo s dírkami po dřevokazném hmyzu, svázané rákosí, kameny se spárami, 
slámu, hlínu, duté cihly a podobně. Domeček umístíme na slunné, před deštěm 
a větrem chráněné místo. Otvory nečistíme, některé druhy se totiž vyvíjejí celo‑
ročně. Samotářské včely si prostory vyčistí samy.

Komu poskytne útočiště? | Domečky slouží především nejrůznějším druhům  
blanokřídlého hmyzu (lumci, lumčíci, včely samotářky) jako přirozené hnízdi‑
ště. Pokud chcete hmyz pozorovat, musíte u domečku chvilku vydržet a čekat, 
až se nějaká včela nebo vosička bude vracet s kořistí nebo s potravou pro dospí‑
vající larvy. Nejlepším obdobím pro pozorování jsou slunečné jarní a letní dny.  
Vidět zde můžete i nejrůznější pavouky, mouchy nebo drobné brouky.

Čím jsou pro nás jejich obyvatelé užiteční? | Jakmile teploty stoupnou nad bod 
mrazu, vyletí včely samotářky až stokrát za den a navštíví přitom až 6500 květů, 
což je devětkrát více, než dokáže včela medonosná! Aktivita divokých včel je dů‑
ležitá zejména pro ovocné stromy kvetoucí brzy na jaře, proto je vhodné připravit 
jim v zahradě vhodné místo pro přezimování. Dospělci loví hmyz pro své larvy. 
Larvy slunéčka sedmitečného, zlatoočky a škvorů se živí larvami mšic.  
Larvy lumků a lumčíků cizopasí v těle larev a housenek hmyzu, čímž  
brání jeho přemnožení.

Ježkovník
Jak jej postavit? | Dříve měli ježci v zahradách dostatek úkrytů, například kopu 
dříví, balíky slámy ve stodole, hromádku spadaného listí nebo otevřený kompost. 
Dnes ale ježci z přehnaně uklizených zahrad mizí. Přitom jim postačí hromada 
větví a listí, kterou nebudeme na zimu pálit. Úkryt jim taky můžeme postavit:  
bedýnku o rozměrech asi 40 × 50 cm, vysokou 30 cm, vysteleme senem a suchým 
listím. Do jedné stěny vyřízneme vstupní otvor, do protější stěny zasuneme  
větrací trubku, která bude vyvedena nad zem a kryta listím, kousky dřeva apod.  
Ježčí úkryt zapustíme do země v klidnější části zahrady. Na jaře je potřeba budku 
opatrně vyčistit – předtím se ale přesvědčíme, že není obydlena (mohou v ní být 
mláďata). Ježci vydrží v „domku“ pobývat i několik let. Do domečku je lze přilákat 
pamlskem – syrovým masem, ale i psími nebo kočičími granulemi či miskou  
s vodou přímo u vchodu.

Komu poskytne útočiště? | U nás žije ježek západní a východní. Mají vynikající 
čich! Samice rodí 1–2× do roka 8–10 mláďat. Zimu přespávají – upadají do hiber‑
nace. Pokud jim tedy chceme poskytnout zimní útočiště, je potřeba ježkovník  
zapustit hlouběji do země. Opuštěný ježkovník navíc může v zimě sloužit jako 
úkryt mnoha dalším živočichům.

Čím jsou pro nás jejich obyvatelé užiteční? | Ježci se živí hmyzem, žížalami,  
slimáky, požírají i myší mláďata – denně spořádají tolik potravy, kolik sami 
váží. Loví i takové druhy hmyzu, kterých si ptáci nebo jiní hmyzožravci nevšímají. 
Ovoce žerou, ale ne jako hlavní složku potravy. 

S dalšími druhy obydlí  
pro „živáčky“ na zahradě 
se můžete seznámit  
při návštěvě u nás.
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Děkujeme všem našim dárců a partnerům. Jejich seznam 
najdete na www.veronica.cz/dekujeme.
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Pracoviště Brno 
ZO ČSOP Veronica 
Panská 9 
602 00 Brno 
veronica@veronica.cz 
tel. +420 542 422 750 
www.veronica.cz

Pracoviště Hostětín 
Centrum Veronica 
Hostětín 86 
687 71 Bojkovice 
hostetin@veronica.cz 
tel. +420 572 630 670 
hostetin.veronica.cz

Obec s 240 obyvateli leží v severní části Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Bílé Karpaty, na pomezí výrazných folklorních ob‑
lastí – Slovácka a Valašska. Od devadesátých let se zde soustřeďují projekty zabývající se využitím místních zdrojů, úsporami energie, obnovi‑
telnými zdroji energie (především sluncem a biomasou) a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Hostětínské projekty jsou modelové: 
ověřují ekologické technologie v praxi a umožňují ukazovat, jak fungují (viz www.hostetin.veronica.cz/studie). Díky nim uspoří obyvatelé 
obce ročně více než 1200 t emisí CO2, plynu, který zesiluje skleníkový efekt a přispívá ke globální změně klimatu. Za svůj přínos k ochraně  
životního prostředí obdržel Hostětín národní cenu v prestižní mezinárodní soutěži Energy Globe 2007, cenu Climate Star 2012 a řadu  
dalších ocenění, mezi něž patří i návštěva britského prince Charlese v roce 2010.

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště 
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody  
Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje 
interpretaci odborných environmentálních témat.  
Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským,  
tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém 
záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti 
„z Hostětína po Evropu“.

Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environ-
mentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické 
poradenství v České republice a vybudovala Centrum  
Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky 
na modelových projektech udržitelného rozvoje.

Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší  
veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné 
správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace,  
učitele a studenty středních i vysokých škol, malé 
a střední podniky.

• exkurze po modelových ekologických projektech
• odborné semináře, konference a školení  

pro zástupce veřejné správy, odbornou veřejnost,  
nevládní organizace i podnikovou sféru

• denní i pobytové výukové programy  
a workshopy pro školy všech typů 

• přednášky a ekologické poradenství 
• knihovna a studovna s dokumentací projektů
• zázemí pro školicí akce, dílna pro praktické kurzy
• víceúčelový sál – 100 míst pro obecní a společenská 

shromáždění, 50 míst pro školení a výuku
• ekologické ubytování v pasivním domě (25 míst  

ve dvou‑ až čtyřlůžkových pokojích), možnost celoden‑
ního stravování z místních produktů a biopotravin


